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Rickard Klerfors resonerar här bl a runt frågan varför vi är så rädda 
för en grupp människor vi inte känner eller förstår. 

Återigen har vi upplevt ett årsskifte. Det är en 
tid under vilken vi både summerar och sam-

manställer året som gått men också en tid då vi 
blickar framåt in i det nya året. Vi är tacksamma för 
allt vi kunnat göra för våra mottagare ute i världen 
samtidigt som vi många gånger känner att vi skulle 
vilja göra så mycket mer. 

Varför så svårt att lära av misstagen?
Ibland kan man undra varför en konflikt som den i 
Syrien får pågå utan att det internationella samfun-
det ingriper? Varför ska så många människor be-
höva dö eller bli skadade för resten av livet? Varför 
har vi så svårt att lära oss av våra misstag och und-
vika att göra dem om och om igen? I en konflikt 
som den i Syrien är det aldrig någon sida som vin-
ner. Människor dödas och skadas på båda sidor.  
Vi har via den turkiska Ambassaden fått en förfrå-

gan om hjälp till de hundratusentals flyktingar från 

Syrien som lyckats tas sig över gränsen till Turkiet. 
Vi hoppas kunna förmedla en del av allt vårt över-
flöd till dem som tvingats fly från allt. Läs mer om 
det i Sixtens artikel på sida 10. 

Anledningar till konflikt
En anledning till konflikterna i världen är att vi män-
niskor har en förkärlek till att sortera in varandra i 
grupper. Vi vill ha tryggheten i att tillhöra en grupp 
men varför är vi så rädda för en grupp människor 
som vi inte känner eller förstår? I tider av problem 
och kris vill vi också hitta någon ”syndabock” och 
det är lätt att lägga skulden på någon annan grupp 
än vår egen. I sina mest extrema uttryck leder ett 
sådant beteende till folkmord. Den 27 januari är 
Förintelsens Minnesdag och vi ska inte glömma att 
detta folkmord skedde i Europa, som var högt ut-
vecklat och hade ett relativt välstånd jämfört med 
andra delar av världen. 
Förkärleken till att sortera in varandra i grup-

per verkar vara inneboende i oss. Det räcker med 
att gå ut i fikarummet för att se små exempel på 
denna förkärlek. Vi har för vana att sitta vid en sär-
skild plats tillsammans med de vi brukar fika med. 
Jag tänker inte beordra någon tvångsförflyttning i 
fikarummet men det är viktigt att vi inte utesluter 
någon ur vår gemenskap. Låt oss tillsammans 
vara öppna och generösa mot våra medmän-
niskor även om vi inte alltid kan förstå dem!
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Rickard Klerfors

DU & JAG PLACERAR MÄNNISKOR I FACK

Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga människor i 
främst östra Europa.
Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi med små medel kan hjälpa ett barn, en familj eller en 
gammal människa ur fattigdom och misär.
En viktig ledstjärna för oss är: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 1 Joh. 3:18 
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Rickard Klerfors

Kommmentar: Rickard Klerfors
diagram: Boije Gustavzohn

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Hjärta till Hjärtas årsmöte hålls 
den 20 mars kl. 18.00 i 

Ryttargården, Linköping.

18.00- ca 19.00 Daniel Råsberg berättar om arbetet i Serbien. Serbien 
som är ett av våra nyare samarbetsländer.

ca 19.00- ca 19.45 Enklare mat & gemenskap 
ca 19.45- ca 21.00 Sedvanliga förhandlingar

Vi ser fram emot Ditt deltagande och önskar Din anmälan 
senast den 6 mars via telefon: 013-12 46 11 eller

 e-post: info@hearttoheart.se
På så sätt kan vi beräkna maten.

Önskar Du årsmöteshandlingar i förväg anger Du det när Du anmäler Dig. Tack för 
att Du också anger eventuella allergier och specialkost. 

Välkommen!
/Styrelsen

      

Albanien
10,1%

Bulgarien
9,5%

Estland
9,8%

Lettland
41,4%

Rumänien
19,4%

Ryssland
1,5%

Övrigt
8,3%

Fördelning av totalt 
bistånd januari-december 2012

Kkr
Albanien 512
Bulgarien  483
Estland  497
Lettland 2 095
Rumänien  980
Ryssland 75
Övrigt   419
Summa 5 061

Glimtar från Second Hand-verksamheten 2012

Under 2012 blev vårt totala bi-
stånd 5061 tkr, vilket är lägre än 

under 2011. Det förklaras av mindre 
materiellt bistånd, 1 885 tkr jämfört 
med 2 517 tkr. Det ekonomiska bi-
ståndet vi betalade ut under 2012 var 
högre än under 2011, 3 176 tkr jäm-
fört 3 042 tkr.

Hej Du!
Nu är det hög tid att skaffa sig en meningsfull fritidssysselsättning! Till vår butik i Mjölby 

söker vi glada och jobbsugna personer som vill serva kunder i kassan under tisdag- och/

eller torsdageftermiddagar samt lördagar. 

Intresserad av volontäruppdrag? Hör av dig till Vivi-Ann Ahlström 0142-186 60 eller vivi-

ann@hearttoheart.se

Ledaren har ordet

Kallelse till årsmöte
Fördelning av totalt bistånd

Mötet med Lettland

Försvårad situation för familj
Tro kan förflytta berg
Utmaningarna är många bland 
Rumäniens äldre

forts. Utmaningarna ...

forts. Utmaningarna ...
Efter 13 år hittade Christina sin mamma

forts. Efter 13 år ...
Tacksamma familjer i Lettland

Överraskad av Guds plan ...
Pärlan - Stödundervisning Bulgarien

Besök ledde till konkret hjälp

Reflektion: Franciskus bön

Res med Hjärtat
Tänk igenom Ditt givande 2013

Linköping
Det blev en bra sommar i butiken då 
vi bl a lyckades samordna arbetet med 
hjälp av några unga sommarjobbare 
som tog ett stort ansvar tillsammans 
med ordinarie medarbetare under se-
mestertider. Anneli Cronstrand efter-
trädde under hösten Camilla Nilsson 
som ny butiksansvarig i Linköpings-
butiken. Grädde på moset var jul-
marknaden med riktigt bra försäljning 
och trevlig stämning.

Mjölby
Två verkliga höjdpunkter under året 
var vårmarknaden och julmarknaden. 
Många kunder och fin försäljning. 

Kisa
Ett trevligt och uppskattat inslag var 
deltagandet under marknaden i Kisa 
då vi hade försäljning även vid lager-
lokalen. Insamlingsdagarna för grov-
sopor i Rimforsa, ett samarbete med 
Kisa återvinningscentral, blev även 
lyckat för oss. Vi fanns på plats med 
en av våra ”hämtbilar” och fick ta 
emot bra saker som Rimforsaborna 
tänkte kassera. 

Motala 
Den 3 mars var det öppningsdags 
för vår fjärde butik. Det har börjat 
bra och vi är spända på utvecklingen. 
Den 24 november var det julmarknad 
och premiär för utökad butiksyta som 
rymmer en större möbelavdelning. 

Sammantaget har vi i alla fyra butiker 
haft ett jättefint år. Vi har sålt för ca 9 
700 000 kronor. 
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Peter Methander

BESÖK LEDDE TILL KONKRET HJÄLP

LINKÖPING, 
Gottorpsg. 51:
tisdag & torsdag 17-19 
lördag 10-13

MJÖLBY, Svängg 5: 
tisdag & torsdag 11-18 
lördag 10-13

KISA, Sjög. 11:
tisdag 15-18 fredag 10-13
+ sista lördagen i varje 
månad  10-13

MOTALA, Verkstadsv. 79
tisdag & torsdag 11-18 
lördag 10-13

Shoppa smart - shoppa Second Hand!

VÄLKOMMEN till någon av våra fyra Second Hand-butiker: 

Välkommen att också lämna in grejer till oss. 

Vi tar tacksamt emot det som är helt, rent och säljbart. 

Öppettider för inlämning vid varje enhet hittar Du på: www. hearttoheart.se

Vid mitt besök i Rumänien våren 
2012, så kom jag i kontakt med 

en av våra lastare för mottagarorgani-
sationen där – Beniamin Dragomir. 
Hans högsta önskan var att kunna 
köpa en motorsåg. Med en såg kan 

han ta ströjobb på gårdar och kapa 
ved. Det skulle betyda att han lättare 
skulle kunna försörja sin familj på 13 
personer. Det skulle också betyda att 
de familjer han hjälper med veden, får 
drägligare inomhusklimat - från mi-
nus- till plusgrader. 
Väl hemma igen kollade jag begag-

natmarknaden på motorsågar i Linkö-
ping med omnejd. Jag fick napp i Kisa. 
Veine Karlsson tyckte att det var en 
bra idé. Veine jobbar som volontär i 
Kisa-butiken och han hade en motor-

såg som stod och skräpade på logen. 
Jag frågade Veine om han kunde tän-
kas skänka sågen till detta ändamål. 
”Ta sågen”, sa Veine som upplyste mig 
om att den är svårstartad och att den 
säkert behöver service. 

Veine Karlsson skänkte sågen som nu 
kommer till användning i Rumänien.  

Gratis service bjöd Hyreshuset på. Beniamin har precis hämtat sågen som 
kommer att underlätta försöjningen av 
familjen. 

foto: Peter Methander & Valentin Lala

Sagt och gjort lastade jag sågen och 
åkte till Linköping. I bilen tänkte jag på 
servicen av sågen: vart gör jag den? 
Jag åkte till en återförsäljare av Hus-

qvarna motorsågar - Roland Svensson 
som driver Hyreshuset på Norra Os-
karsgatan i Linköping. Jag pratade med 
Roland om historien och undrade om 
han kunde åta sig att fixa sågen med 
service, genomgång och byte av såg-
kedja gratis. Roland sa ja och ställde 
upp för mannen i Rumänien. 
”Tack”, säger vi.

Vi har nu levererat såg, hjälm och ar-
betskläder med en hjälpsändning till 
Rumänien. Nu kan Beniamin börja ta 
jobb som skogshuggare och på så sätt få 
in pengar till sin stora familj. Tänk vad 
mycket man kan göra som egentligen 

inte är så svårt, bara man öppnar sina 
ögon och sitt hjärta för behov och möj-
ligheter som visar sig för oss.
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Camilla Ydrestrand

MÖTET MED LETTLAND

foto: Velki Assocition, Lettland

foto: Peter Methander & Valentin Lala

Vi står och hänger över relingen på 
den stora färjan ”Romantica” med-
an hon långsamt går den sista biten 
in mot Riga. Stränderna kantas mes-
tadels av sågverk och olika lastkajer. 
Mitt i allt skymtar en och annan, 
mer eller mindre, förfallen stuga. 
Min man och jag funderar över om 
det bor någon i dessa små grå hus. 
Så ser vi att det ryker ur en skorsten 
och att det finns trädgårdar runt en 
del av stugorna …

Resan startar i Linköping en mulen 
söndag i september. Där kliver vi 

på den gamla postbussen med plats för 
12 passagerare samt chaufför och re-
seledare. Packutrymmet är enormt och 
fyllt till bristningsgränsen med banan-
lådor, innehållande saker som skänkts 
till Hjärta till Hjärta för vidarebeford-
ran till Lettland. Bananlådorna trängs 
dessutom med två vävstolar som ska till 
en dagverksamhet i Riga. Sixten Wider-
stedt, som är vår reseledare och organi-
satör, tar med oss i bön inför resan.

Ovisst & spännande
Anledningen till att jag och min man är 
med på resan, är att mina föräldrar bett 
oss följa med och hjälpa dem med språ-
ket. De ska nämligen träffa ”sin familj”, 
den familj de fått sig tilldelad då de ville 
vara med och bidra i ”Hjärta till Hjär-
tas” arbete. Riktigt vad som väntar på 
andra sidan Östersjön vet jag inte, var-
ken vad det gäller resans upplägg eller 
mötet med landet. Det är första gången 
jag reser till Lettland.
När vi glider av färjan i Riga rattar 

Sigge Andersson med van hand bussen 
till vår första destination. Vi ska lasta 
av en del av det vi har med oss i ett la-
ger. Här möter vi några av de personer 
som Hjärta till Hjärta samarbetar med 
i Lettland – underbara människor! Det 
är dessa personer som ser till att det vi 
skickar till Lettland kommer till dem 
som mest behöver det.
Det finns många som behöver hjälpen. 

Under de fem dagar vi är i Lettland 
besöker vi och lämnar bananlådor på 
många platser; skolor, äldreboenden, 
härbärgen för hemlösa, dagcentra för 
personer med olika funktionsnedsätt-
ningar, mödrahem för unga mammor 
m.m. Vi besöker också enskilda famil-
jer som får viss hjälp genom Hjärta till 
Hjärta, och får se hur de bor, både i lä-
genhet i staden och i hus ute på landet.

Efterlängtat besök
På tisdagen ska vi besöka ”vår familj”. 
Inför resan har vi tagit reda på om fa-
miljen har några särskilda behov eller 
önskemål, eftersom meningen är att 
kunna hjälpa lite extra när vi är där. En 
ny gasspis står på önskelistan, liksom en 
ny varmvattenberedare. Familjen består 
av mamma, pappa och fyra barn i ål-
dern 11-17 år, samt en äldre dotter som 
pluggar i Riga. De bor på landet, ca 8 
mil från Riga, i ett litet hus med två rum 
och ett litet kök. Det finns också toalett 
inne med dusch, och det är det inte alla 
som har. Vi blir bjudna på kaffe och en 
hembakad kaka. Medan vi, sittande på 
den ena sängen i det rum där barnen 
sover och dricker kaffet, visar barnen 
sina musikaliska talanger. De spelar 
dragspel, klarinett, trummor och gitarr. 
Vi blir också bjudna på den hemystade 
osten. Mjölken får man från familjens 
ko. Efter kaffet och musikstunden åker 
vi, tillsammans med familjen, in till när-
maste stad för att inhandla ny gasspis 
och ny varmvattenberedare. Sedan hem 

för att bära in. Sonen, som är 13 år, sä-
ger:
 ”Tänk, nu när vi har en ny varmvatten-
beredare kan vi få varmvatten i köket 
också!” 
Tacksamheten är stor. När vi lämnar 
familjen har jag fått med mig 3 liter ho-
nung från familjens egna bin och många 
nya intryck och tankar. 

Att hjälpa människor som är i be-• 
hov av hjälp - det är stort!
Att se tacksamheten hos dem som • 
får hjälpen – det är stort! 
Att känna glädjen i hjärtat som • 
kommer av att ge – det är stort!

Sett & vet
Under resan till Lettland har jag fått se 
och uppleva att Hjärta till Hjärtas verk-
samhet är av stor betydelse och gör stor 
skillnad för väldigt många människor 
där. 
När vi lämnar Riga står vi och hänger 

över relingen och nu vet vi att i de små 
grå stugorna, som skymtar utmed stran-
den, bor det människor… och många 
av dem skulle behöva vår hjälp!

När man kommer till Upite skola får man uppleva sång och musik av hög klass. 

Vill Du stötta en lettisk familj?

Kontakt Vivi-Ann Ahlström
e-posta: vivi-ann@hearttoheart.se

eller ring 0737-78 87 70
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Situationen i landet gör det tuffare 
för folk att klara sig. Vintern är ex-
tra svår. Människor blir äldre och 
behöver hjälp. Ibland är det svårt 
att veta hur man gör det på bästa 

sätt när behoven finns på flera plan; 
själsligt, kroppsligt och materiellt. 

Behoven bara ökar bland de äldre 
i Rumänien. Rumänska Hjärta till 

Hjärta är just nu den enda organisa-
tion i Bukarest som har utbildad hem-
tjänstpersonal och som hjälper äldre. 
Under hösten ansökte man till arbets-
marknads- och socialskyddsministe-

översättning: Rickard Klerfors
bearbetning: Hanna Andersson

Daniela  Nechita

FÖRSVÅRAD SITUATION FÖR UTSATT FAMILJ

UTMANINGARNA ÄR MÅNGA I ARBETET MED RUMÄNIENS ÄLDRE

Under många år har vi kunnat för-
medla hjälp till rumänska familjer 
som har det svårt. Det kan vi göra 
tack vare givare som har valt att ge 
en gåva till detta arbete varje månad 
– Allmänt familjestöd. Och också 
tack vare vår mottagarorganisation 
som ser till att hjälpen når fram. Ib-
land går det bra för familjerna och 
vi kan gå vidare och hjälpa andra, 
ibland förvärras tyvärr situationen 
för människor p.g.a. olika omstän-
digheter. 

En familj som har hamnat i en be-
svärlig situation i slutet av förra 

året är familjen Nita. Den rumänska 
medarbetarorganisationen fick då ge 
familjen akuthjälp på 2 000 kronor 
från projektkontot som vi kallar All-

mänt familjestöd. Pengarna användes 
för att pappan, 72 år, skulle kunna 
göra medicinska analyser. Misstanke 
fanns att han drabbats av lungcancer. 
Det konstaterades att mannen har en 
cancertumör i nivå med urinblåsan. 
De har ännu inte haft råd med någon 
behandling. 

Förföljda av tragik
Under samma tid har hälsosituationen 
försämrats för mamman, 57 år. Hon 
har kraftiga blödningar och har blivit 
akut inlagd på en specialklinik. Mam-
man är personlig assistent till dottern, 
27 år, som har en grav funktionsned-
sättning. 
Den äldsta sonen, 27 år, har konsta-
terad lupus (immunförsvaret blir av 
okänd orsak hyperaktivt och attack-

erar den egna vävnaden) och han får 
också epileptiska anfall. Vid ett sådant 
anfall föll han på gatan och förlorade 
medvetandet. Han slog sig illa på ar-
mar och ben. Den yngste sonen, 26 år, 
var i barndomen med om en allvarlig 
bilolycka. Han fick skador i huvudet 
och i ansiktet. Han har fortfarande 
men av det. Hela familjen har förstås 
blivit starkt påverkad av den svåra si-
tuationen. 

Det finns möjlighet för fler att bli månads-

givare till Allmänt familjestöd Rumänien. 

200 kronor per månad och Du hjälper fa-

miljer med stora behov. Det är enkelt. 

Att arbeta med Barnens Hus i Al-
banien är att ständigt möta ut-

maningar. Barnen som lever och växer 
upp här kommer från extrem fat-
tigdom, har blivit utsatta för sexuella 
övergrepp eller upplevt det fasansfulla 
i att bli övergiven. Att möta detta, hjäl-

pa och stötta på 
rätt sätt är stän-
digt en utmaning 
för personalen att 
hantera och arbeta 
med. Barnen har 
förstås väldiga sår 
som, om möjligt, 
kommer att ta år 
att läka. Mitt i allt 
detta svåra arbetar 

personalen på i glädje och med en stark 
tro på att förändring och förvandling 
är möjlig. Ett hopp som är viktigt för 
barnen. Och tro kan förflytta berg. 

Nya barn
I januari kom det tre nya barn till hem-
met. En pojke, som kommer från en 

mycket fattig familj där föräldrarna 
har funktionsnedsättningar. Samt ett 
syskonpar; en pojke och en flicka, 
som är föräldralösa. Pappan dödade 
barnens mamma mitt framför ögo-
nen på dem och han sitter fängslad på 
livstid. 
Andra utmaningar av mer praktisk 

art är att bygga ett tak på en av bygg-
naderna, vilket ger ett stort rum där 
barnen kan plugga plus två förråds-
utrymmen. Just nu samlar Betesda in 
pengar för att finansiera bygget. 

Barnen firar jubiléet av Albaniens självständighetsdag med teater och tradi-
tionsenliga kläder. 

ur rapport från Betesda, Albanien
foto: Betesda

Hanna Andersson

Tro förflyttar berg – ständiga utmaningar för personalen på Barnens Hus
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riet för att få statsstöd för 2013 till äld-
reprojektet. I november kom avslaget. 
Beslutet överklagades men även det 
nya beslutet var negativt. Anledningen 
som uppgavs var otillräcklig dokumen-
tation. 
”Jag har svårt att tro det eftersom vi 
lämnade in ansökan i tid och i enlighet 
med alla regler” skriver Daniela Nechita 
som arbetar i projektet och som tycker 
att de borde ha bett om komplettering-
ar om så var fallet. 
I april blir det en ny ansökningsomgång 
och då hoppas vi att det blir ett positivt 
besked. 
”Rumänien har det tufft med stats-
budgeten liksom många andra 
länder i Europa. Det är säkert 
en av anledningarna till att man 
avslår men uppger någon an-
nan orsak.” kommenterar Rick-
ard Klerfors, direktor Hjärta till 
Hjärta.
I början av december lämnade 
man in ytterligare en ansökan 
om bidrag hos en privat orga-
nisation som heter United Way. 
Tyvärr blev det avslag även här 
då det var många bidragssö-
kande.

Reformer påverkar negativt
”Utan att gå in alltför mycket på politik 
vill jag ändå säga att det många gånger 
är synd om de människor som föds i ett 
land där politikerna inte har någon res-
pekt för sina medmänniskor. Reformer 
inom den sociala och medicinska sek-
torn har inneburit stora förändringar 
vilket har påverkat människors livskva-
litet negativt. De har gjort tillgänglighe-
ten till vård och hjälp svårare för den 
vanliga medborgaren.” säger Daniela. 
Daniela vill poängtera att det de gör 
inte alltid täcker alla behov som vård-
tagarna har. Tanken är att få släktingar 
och samhället i övrigt att göra sin del. 
De äldre ska inte bli alltför beroende av 
oss. Men samtidigt så ska man komma 
ihåg att när de gamla, som finns med i 
projektet, blir äldre så ökar deras behov 
och beroende av hjälp – av oss. 
När ett nytt år tar vid är det alltid in-

tensivt för våra medarbetare i Bukarest. 

Då vill myndigheterna ha nya utred-
ningar om de som får hjälp:
”När jag arbetar med utredningarna 
slås jag ofta av hur enormt de äldres 
behov av att prata är. Särskilt för de 
som är ensamma och som har förlorat 
nära och kära.

Att lyssna är många gånger också 
svårt. Det blir jobbigt att se vårdtagar-

nas situation nu när man hör om per-
sonernas liv och vet att det har varit 
människor med ganska framskjutna 
positioner i samhället som t ex läkare, 
ekonomer, advokater. 
Vintern är annars den tid som är jobb-
igast för de äldre, p.g.a. väderförhål-
landen och annat känner de av hjärt-
problemen mer. En del, som i vanliga 
fall, kan gå ut och handla klarar inte 
det. Många gånger får de be grannar 
eller andra om hjälp med småärenden. 
På ett sätt är det bra eftersom fler då 
engagerar sig för dessa människors si-
tuation. 

Ekonomiska svårigheter
Ett annat problem för klienterna är 
ekonomin. Boendekostnaderna går 
upp på vintern och då klarar man t ex 
inte av att köpa alla mediciner som be-
hövs. En del väljer att dra ner på maten 
eller att låna för att kunna betala räk-
ningar och annat. En del klarar inte av 

att betala och halkar efter med hyra och 
hamnar i skuld. Det innebär att man får 
dröjsmålsränta och skulderna blir ännu 
större. De allra flesta har låga pensioner 
– under 2 000 kronor i månaden. 
”Kostnadsläget närmar sig svenska 
nivåer. Äger man sin lägenhet betalar 
man bara vad värme och sånt kostar, 
inte någon övrig boendekostnad som 
här. På så sätt kanske det är något bil-
ligare”, kommenterar Rickard Klerfors. 

Livshistorier som berör
I rapporten från Rumänien berättar 
Daniela om ett besök som hon blev 
väldigt tagen av. 

En 77-årig kvinna, Aurelia, har 
inte råd att köpa mer än 1 pa-
ket blöjor i månaden. Hennes 
pension plus handikappersätt-
ning, 1 400 kronor i månaden, 
räcker inte till mer. 
”På Aurelias element fann jag 
nämligen använda blöjor som 
hängde på tork. Blöjor som 
inte var ”så mycket” använda, 
om ni förstår vad jag menar”, 
berättar Daniela. 
Aurelias motorik har påver-
kats av en hjärnblödning. Se-

dan dess har hon inte kunnat gå ut. In-
omhus använder hon en rollator. Hon 
har en son som hjälper henne med en 
del av de dagliga sysslorna men han är 
sjukpensionär. 
Det finns en annan kvinna som inte 

har råd att köpa blöjor alls. Hon använ-
der istället trasor som hon kan återan-
vända. Det finns alltså ett stort behov 
av blöjor och annat inkontinensmate-
rial. Det behövs också mer kläder och 
annat till de äldre.
”Jag har lovat dessa damer att be om 
mer hjälpmaterial” säger Daniela. 
För de personer som är sängbundna är 
hjälpen oerhörd värdefull och uppskat-
tad. De allra flesta skulle aldrig ha råd 
att betala någon för hjälpen. 
En annan kvinna, Ioana, är 85 år och 

sängbunden. Hon har stora skulder för 
boendet. Hennes pension på 950 kro-
nor räcker inte till månatliga kostnader 
och en rimlig levnadsstandard. Kvin-
nans hälsa har försämrats avsevärt p.g.a. 

”Ibland känns 
det svårt att veta vad 

man ska prioritera; om vi 
ska städa, handla m.m eller 
ta mer tid till att lyssna och 
samtala för att lindra deras 

själsliga nöd.” 
säger Daniela.

forts. nästa sida
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Hanna Andersson

EFTER 13 ÅR HITTADE CHRISTINA SIN MAMMA 

rapport: Daniela Nechita
översättning: Rickard Klerfors
foto: Rumänska Hjärta till Hjärta

Christina, 16 år berättar för oss hur 
projektet ”Christmas Angel Tree”, 
CAT, hjälpte henne att få tillbaka 
sin mamma. Hela familjen upprät-
tades och relationer helades. Här är 
hennes berättelse:

”Jag föddes i Novosibirsk. Hela li-
vet har jag bott med min mormor. 

Mina föräldrar var unga och oseriösa. 
De började droga och snart satt mam-
ma i fängelse. Jag visste ingenting om 
min pappa. Jag försökte att prata med 
mamma, men det var svårt. Hon för-
svann alltid. Hela mitt hjärta var fullt 
av bitterhet. Jag var arg på mamma och 
kunde inte förstå hur hon kunde göra 
så dumma saker. Då var jag en liten 
flicka och jag förstod inte att det var 
drogerna som kontrollerade henne. 13 
år gick. Jag och mormor sökte plats på 
olika rehab-kliniker för att hjälpa mam-
ma att bryta sitt destruktiva beteende 
och att sluta knarka. Det gick så långt 
att vi sökte oss till trollkarlar och an-
nat för att få henne drogfri. Ingenting 

hjälpte. Hoppet 
försvann.

Oväntat samtal
När min mamma 
satt i fängelse för 
andra gången ring-
de koordinatorerna 
för ”Christmas 
Angel Tree” till 
mig. De sa att de 
ville komma och ge 
mig en julklapp från 

mamma. Det var helt oväntat. Jag blev 
jätteglad! Extra glad därför att mamma 
satt i fängelse i Udmurtia och därför 
kunde vi inte hälsa på henne. Det kom 
volontärer från projektet till oss. De 
var mycket snälla och lättsamma. Från 
den dagen började saker och ting för-
ändras i mitt liv. Jag började gå till kyr-
kan. Där träffade jag människor som 
tidigare hade haft drogproblem. Jag 
såg med egna ögon att det faktiskt var 
möjligt att bli fri från missbruk. Hop-
pet återvände. Jag trodde att mamma 
faktiskt också kunde lyckas och för-
ändras! Jag bad mycket till Gud och 
det talade jag om för henne i breven 
som jag skickade henne. Efter hand 
berättade hon att hon hade börjat läsa 
Bibeln och att hon gärna skulle vilja gå 
till kyrkan. Det var ett första bönesvar 
för mig.
När mamma blev frisläppt gick vi 

tillsammans på gudstjänst. Sedan tog 
hon steget och sökte sig till drogreha-
bilitering. Hon slutade också att röka 
och började regelbundet gå på guds-

tjänster. Det blev så tydligt att hon för-
ändrats. Mamma började leva på ett an-
nat sätt, fattade bättre beslut och hade 
andra värderingar än tidigare. 
Min mormor var ganska skeptiskt till 

kyrkan och tron i början. Men när hon 
såg hur förändrad mamma blev och hur 
det hjälpte henne att börja om på nytt, 
började hon också tro på Gud. 
Min pappa visste jag inte så mycket 

om. Jag trodde att det var hans fel att 
mamma började ta droger. Jag hatade 
honom. Men en dag stod det liksom 
klart för mig att Gud älskar honom 
också, precis lika mycket som han äls-
kar mig och alla andra människor. Jag 
hade ingen adress eller telefonnum-
mer till pappa. Jag visste inte vart han 
fanns men jag bad att han skulle må 
bra. En dag ringde telefonen. Det var 
pappa! Han bad mig om förlåtelse. Han 
ville träffa mig och prata. Jag sa att vi 
kunde ses i kyrkan på söndagarna. Han 
kom dit och nu har han också en tro 
på Gud.”

”CAT är nödvändigt!”
Christinas familj har enats. Det är stort. 
Mamman har gift sig och Christine har 
nu fått en lillebror. I framtiden vill hon 
arbeta kreativt. Hon älskar musik. Re-
dan som liten spelade hon violin och 
i fjärde klass började hon i en musik-
skola med inriktning på sång. Där gick 
hon i fem år och fick bra betyg. Hon 
har deltagit i talangjakter i kommunen, 
regionalt och även internationellt med 
sången som instrument. År 2009 fick 
hon dessutom en utmärkelse av stadens 

liggsår med kraf-
tiga infektioner som 
följd. Det har varit 
svårt och jobbigt för 
personalen att hjälpa 
henne. Man har väd-
jat till kommunen 
om hjälp och från 
socialkontoret kom-

mer nu ett medicinskt team som sköter 
om behandlingen av såren.
Som Du märker är behoven stora och 

vi behöver mer resurser för att kunna 
möta dessa. 
Tack för Din gåva. 

Har Du möjlighet att skänka inkontinensmaterial? 
Har Du möjlighet att bidra med en ekonomisk gåva? 
Välkommen att höra av dig till oss eller ge en gåva via pg 90 07 85-7.
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Fängelsemissionen, Ryssland
översättning & bearbetning Hanna Andersson 

Det ger barnen och de dömdas familjer 
hopp om en ny fas i livet och ett gott 
slut på annars tragiska livshistorier”.

foto: Fängelsemissionen

borgmästare. Det har betytt mycket att 
hennes familj, vänner och lärare har 
trott på henne:
”Att sjunga är livet för mig så därför 
fortsätter jag nu att utbilda mig på om-
rådet”, säger Christina. 
Christina kan inte nog poängterar hur 

”Christmas Angel Tree” är ett nöd-
vändigt och viktigt program för män-
niskor:
”Många barn med fängslade föräldrar 
vet inte om att de faktiskt är älskade, 
saknade och ihågkomna av sina för-
äldrar. Projektet är en stor hjälp i det. 

Dana Schulz 
översättning och bearbetning: Hanna Andersson

foto: Pakapieni

I Lettland finns det familjer som 
behöver ekonomiskt stöd. Det finns 
olika anledningar till det, lika många 
som det finns människor med behov. 
Och dessa behov ser också olika ut 
för olika individer. Flera av Er givare 
har valt att stötta en specifik familj i 
Lettland genom vårt Familjestöd. 

Familjen Jaspis är en av familjerna 
som får hjälp. De får stöd från en 

kvinna, vi kan kalla henne Siv.
”Vi är så glada och tacksamma för vår 
vän. Det är ett mirakel att hon, som 
egentligen inte känner oss, kan ge så 
mycket och på så sätt underlätta varda-
gen för oss”, säger mamma Santa som 
också berättar om barnens stora entusi-
asm när de öppnar familjepaketet som 
Siv skickar. 
”Ibland är jag så rädd för hur vi ska 
klara morgondagen att jag inte kan 
hålla tårarna borta… Men i rätt tid, när 
min plånbok har gapat tom, har utbe-
talningen från Sverige kommit och jag 
kan köpa mjölk, bröd och andra nöd-
vändiga matvaror till barnen.”, fortsät-
ter Santa.
Sedan förra året bor hon och familjen 

på landet. Där arbetar hon med djuren 
på en gård. Hon älskar sitt jobb och lö-
nen ger dem ökad stabilitet. De bor i en 
tvårumslägenhet som är större än det 
hus de bodde i förut i Tukums. Det är 
bonden som står för bostaden. 
Santa är skild och träffade en ny kille. 

Hon trodde att det skulle underlätta för 
henne och barnen men han gjorde slut 
när hon blev med barn. Det var tufft 
för Santa. Det fanns också en rädsla 
för att Pakapieni (en av våra två lettiska 

samarbetspartners som för-
medlar stödet) skulle sluta 
förmedla support och kalla 
henne oansvarig. Det blev 
en överraskning för Santa 
när ingen dömde henne utan 
istället gratulerade henne till 
bebisen. 
Santa har nu fyra barn och 

gläds åt att ha dem att krama 
om och älska. Snart kommer 
hon att börja jobba igen och får då ha 
den nyfödda med sig. 

Krumins
En annan familj, Krumins, har under 
många år också fått stöd av en kvinna, 
vi kan kalla henne Maja. Familjen Kru-
mins planerar mycket noga för vad de 
ska göra med stödet de får. Under åren 
har de t ex kunnat utföra nödvändiga 
reparationer av huset, börjat föda upp 
höns vars ägg de nu kan sälja för att öka 
inkomsten till familjen. 
”Vår sponsors omsorg är ofattbar. Inte 
ens hos de som är dig närmast kan man 
uppleva något liknande. Vår äldsta dot-
ter hamnade i problem i skolan och vår 
supporter hjälpte henne. Det krävs en 
varmhjärtad person, som Maja, för att 
bry sig om en främling. Vi grät av tack-
samhet.”, berättar mamman i familjen. 
I familjen finns fyra barn, varav tre fort-
farande bor hemma och en studerar vid 
universitetet. 

Cine
Familjen Cine vill tacka sin under-
stödjare Kalle. Familjen består av en 
mor och hennes son. När kvinnans 
mormor gick bort är de ensamma kvar 

i släkten. De två har sedan dess försökt 
att överleva. Det var därför en extra 
stor händelse för den lilla familjen när 
understödjaren Kalle ”dök upp” i deras 
liv. Familjestödspengarna har använts 
till att betala räkningar, ibland också 
dagliga förnödenheter och ibland till 
hjälp med skolan:
”Det är delvis på grund av Kalles stöd 
som jag har kunnat slutföra mina uni-
versitetsstudier. Att veta att det regel-
bundet kommer stöd är en lättnad och 
så befriande. Jag känner att jag inte är 
ensam”, fortsätter modern som också 
berättar att de vid senaste utbetalningen 
köpte sonen Vilhelms nya vinterskor. 
Ta emot dessa ord av tacksamhet 

som ett tecken eller symbol för att det 
Du bidrar med in i Hjärta till Hjärtas 
verksamhet, oavsett projekt, är viktigt, 
spelar stor roll och får betydelse för så 
många människor.
(Sponsorn Kalle heter egentligen någonting an-

nat)

TACKSAMMA FAMILJER I LETTLAND

Fler familjer 
behöver hjälp!

Bli understödjare Du 
också!

013-12 46 11
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Ur rapport från 
”Food and Knowledge”, Bulgarien

översättning & bearbetning: Hanna Andersson

foto: ”Food and Knowledge”

ÖVERRASKAD AV GUDS PLAN ... 

Många gånger vet vi inte hur vi ska 
kunna få ihop saker och material för 
at fylla behoven. Men Gud förser. Ett 
exempel är de 120 Baja-Major som 
Roskilde skänkte. 

Sixten Widerstedt

… Den regelbundet återkommande 
artikelserien, som jag har lovat att 
publicera här i Nyhetsbrevet. Här 
kommer den trettiosjätte artikeln, där 
min fru Karin och jag återger minnen 
vi har från början av 1980-talet och se-
nare under våra resor i östra Europa.

Den 11 januari ringde man från Tur-
kiets ambassad i Stockholm. Det 

var ambassadsekreteraren Coskun Bö-
lek, som jag har känt i 14-15 år. Han ville 
gärna besöka oss och undrade om det 
passade den 14 januari. Han var givet-
vis välkommen och undrade då om jag 
mindes den svåra jordbävningskatastro-
fen i ett tättbefolkat område i Turkiet i 
augusti-september 1999. Då besökte han 
oss och vädjade om hjälp till de tusentals 
drabbade. 
Vi fick bli kanalen för de många en-

skilda, företag och församlingar, som 
både materiellt och ekonomiskt stödde 
oss så att vi kunde organisera en stor 
mängd hjälpsändningar. Coskun kom 
ihåg att det rörde sig om bl a stora mi-

litärtält, sjukhussängar och annan 
medicinsk utrustning, rullstolar och 
rollatorer, hygienartiklar m.m. Han 
minns särskilt 120 portabla toalet-
ter (Baja-Major) från Danmark, 4 
avställda Chevrolet-ambulanser från 
Göteborgstrakten och 2 kompletta 
fältsjukhus som Försvarsmakten ställ-
de till vårt förfogande. Och mycket 
annat. Fraktkostnaderna för de tur-

kiskregistrerade långtradarna och allt 
som måste köpas betalades av turkiska 
affärsmän i Danmark och Sverige samt 
enskilda svenska sponsorer. 

Vädjan
Den här gången gällde hans vädjan om 
hjälp till flyktingarna från Syrien, som 
man gärna vill ta emot och hjälpa i Tur-
kiet, men man saknar t ex stora tält, 
sjukhussängar, rullstolar, rollatorer och 
hygienartiklar. Även denna gång nöd-
gas vi säga att vi inte har det mesta av 
det som behövs, men att vi nu som då 
får vända oss till Gud och be om väg-
ledning var vi ska hitta det som behövs. 
Och vi väntar oss att bli överraskade av 
att upptäcka Hans plan för lösning av 
problemen. 

Hjälpen som erbjuds barnen här är 
nödvändig för att de ska klara av 

den allmänna skolan. I Svoboda läggs 
särskild vikt på ämnen som matematik, 
bulgariska (litteraturkunskap) och logisk 
problemlösning. I språkundervisningen 
förbereds särskilda diktamen så att lä-
rarna ska kunna se hur väl barnen har 
förstått materialet de jobbar med i skolan 
och i stödverksamheten. De fokuserar på 
enkla meningar samt sammansatta och 
komplexa meningar, barnens kunskap 
när det gäller att uttrycka sin åsikt på ett 
bra sätt samt tala och skriva korrekt. 
I matematiken har man förberett räk-

neuppgifter som motsvarar olika betygs-
nivåer och jobbar utifrån dem. Under 
hösten har arbetet utökats till byn Gita 
där barnen är duktiga och t ex svarade 

rätt på alla frågor 
i ett första kun-
skapstest som 
man gjorde för 
att få en aning 
om barnens kun-
skapsnivå. I ar-
betet försöker man också att använda 
dator, något som fascinerar barnen 
och de vill gärna lära sig mer om hur 
den fungerar. 

Mätta magar
Viktigt är också att barnen varje 
vecka, måndag-fredag, får varm och 
god mat serverad. I stödundervis-
ningen läser man också Bibeln och 
talar mycket om etik 
och moral. 

Stödundervisning i Bulgarien

Vid jul passade man på att fira och överraska barnen med julklappar.

PÄRLAN

PÄRLAN
- bildades 1998 - är en ideell kristen 
hjälporganisation - driver Second Hand-butk 
i Gustafs, Dalarna, där de säljer skänkta 
saker och kläder, som inte går direkt till 
bistånd. Nettot går till hjälparbete i främst 
Bulgarien - den viktigaste målgruppen är 
utstötta romer - hjälper främst till med mat, 
kläder, sjukvård och utbildning - har sedan 
starten växt kraftigt och omsätter nu totalt 
4 miljoner/år.
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Res med Hjärtat Vill Du följa med? Sänd Din intresseanmälan till info@hearttoheart.se eller ring 013-12 46 11

Buss- & båtresa till LETTLAND 
Tid: vecka 37 och 47 Pris: 3 300 kronor

Vill Du se hur Hjärta till Hjärtas arbetar i Lettland är det här resan för Dig! Under resan får Du besöka familjer, skolor och annan verksam-

het i Riga och på landsbygden och möta människor som får del av hjälpen. På resan åker vi även österut, nära ryska gränsen för besök 

och distrubution av stöd osv. Ett minne för livet. I priset ingår resa med buss Linköping-Lettland t.o.r. (med övernattning på färjan mellan 

Sverige och Riga) samt resandet i Lettland och övernattningarna där.

EXTRAINSATT RESA TILL RUMÄNIEN
Flygresa till RUMÄNIEN Tid: vecka 16 Pris: 6 000 kronor

Ta chansen att se och uppleva ett av våra mottagarländer - Rumänien. Här möter Du de äldre som får hjälp i hemtjänsten, Du träffar 

familjer i behov av hjälp och får möjlighet att se vad som händer med en del av allt det vi varje år skickar ut i bistånd i form av kläder 

och pengar. Även här får Du en blandning av storstad och landsbygd. Ett minne för livet. I priset ingår flyg., resa i Rumänien samt hotel-

lövernattningar.

Flygresa till Albanien 
Tid: vecka 42  Pris: 6 000 kronor 

Nu finns en ny chans för Dig att uppleva Albanien och det arbete som Hjärta till Hjärta stöttar där. Du får bl a umgås med barnen på 

Barnens Hus, besöka stödundervisnigen och träffa klienter i CBR-projektet Det blir även tid för kulturella upplevelser och turistande. 

I priset ingår flyg t o r Arlanda-Tirana samt hotell. 

Hjärta till Hjärta har många olika 
saker som inom en snar fram-

tid behöver förbättras och investeras i 
inom verksamheten här i Sverige. En 
orsak är att vi växer och vi försöker bli 
bättre på det vi gör, fylla större behov 
här hemma och i biståndsländerna. Det 
är positivt och glädjande!
Till exempel så har vi behov av yt-

terligare en bil. Bilen behövs i arbetet 
med att hämta möbler, prylar m.m som 
våra generösa givare vill skänka till oss 
i Motalaområdet. Idag kan vi inte möta 
alla de behov som finns hos våra gi-

Behov i verksamheten i Sverige

vare och vi tvingas säga nej till mycket 
bra saker. I slutändan blir det faktiskt 
människorna i våra mottagarländer som 
drabbas. 
Detta är en viktig del av vårt arbete. 

Får vi inte in saker kan vi inte sälja nå-
got i våra butiker och därmed inte heller 
skicka ut någon hjälp. 
För att underlätta en sådan satsning 

önskar vi finansieringshjälp. Vill Du bi-
dra eller på något sätt sponsra en sådan 
investering, kontakta Sture Kårén på 
Hjärta till Hjärta, 013-12 46 11.

Hjärta till Hjärta är av Skatteverket godkänd gåvomottagare. Det ger Dig som givare möjlighet att få skatte-
reduktion för gåvor Du ger till vår organisation. Vissa förutsättningar måste dock uppfyllas:

Varje gåva måste uppgå till minst • 200 kronor och den ska lämnas till ett bestämt och angivet ändamål
Skattereduktion ges till den som har betalat in gåvan.• 
Ditt totala gåvobelopp måste under året uppgå till minst • 2.000 kronor. Observera att det gäller Ditt totala 
givande till alla organisationer som är godkända gåvomottagare. 
Högsta belopp som kan ge skattereduktion är • 6.000 kronor.
Den maximala skattereduktionen är • 1.500 kronor (25% av 6.000 kronor)
Vi behöver Ditt personnummer för att rapportera in Dina godkända gåvor till Skatteverket.• 

                             (källa: SKV 319 – utgåva 2 från Skatteverket)

Vi ber Dig därför att tänka igenom Ditt givande och agera så att Du får skattereduktion. Om Du inte vill 
ha eller behöver skattereduktionen för egen del, ber vi Dig att ha mottagarna i tanken. Ett ökat givande 
innebär att vi kan göra så mycket mer för dem i biståndsländerna utan att det för den skull ska behöva kosta 
Dig mycket mer. 
Ett exempel är projektet för de äldre i Rumänien. I genomsnitt kostar det 750 kronor per person och månad 
att ge hemtjänst och hjälp till de äldre. Om 500 av våra givare genom skattereduktion skull kunna skänka 500 
kronor mer per år till det projektet skulle vi kunna utöka det och hjälpa ytterligare 30 personer. 

Tänk igenom Ditt givande under 2013

Nytt om medarbetare:
Birgitta Hedström, Linköping, gick i 
pension 31 december 2012. Vi säger tack 
för lång och trogen tjänst.
Solweig Johansson är från 1 februari 
anställd på 75 % vid prylavdelningen i 
Motala. 
Chirster Carlsson är från 1 februari an-
ställd på transport i Motala - 100%.
Marianne Carlsson är från 1 mars an-
ställd i Motala på klädavdelningen.
Sune Johansson har fått utökad tjänst 
i Kisa. Han arbetar nu fyra dagzr i veck-
an. 
Välkomna!
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HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN
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En riktig
urmakare
• Klockor 
• Armband
• Batterier m m
• Reparationer av alla slags ur

FRANCISKUS BÖN

Kjell Bonerfält, ordförande

Kjell Bonerfält, Hjärta till Hjärtas styrelseordförande.

foto: Kjell Bonerfält

Hjärta till Hjärtas namn säger något 
om oss. Vi vill vara berörda för 

att i sin tur kunna beröra andra. Många 
gånger orkar vi inte det i oss själva, men 
i bönen får vi tillgång till Guds kärlek och 
kraft som gör det möjligt för oss att be-
tjäna människor i Sverige och andra länder. 
Under historien är det många som brot-
tats med detta och sökt Guds hjälp för 
att kunna förverkliga det man brinner för. 

En av dem är Franciskus av Assisi, 
från Umbrien i Italien, som levde 
mellan 1181-1226. Han föddes i en 
rik köpmannafamilj men en stark 
religiös upplevelse gjorde att Fran-
ciskus beslöt sig för att avsäga sig 
sitt arv och gav bort all egendom 
till de fattiga. Han kom att grunda 
en munkorden inom den katolska 
kyrkan som nu kallas Franciskaner-
orden. Franciskus och hans mun-

kar levde i yttersta fattigdom för att kunna 
hjälpa så många människor som möjligt. 
Legenden säger att t.o.m. fåglarna lyssnade 
när han predikade.

I Sverige är Franciskus kanske mest känd 
för den bön som vi också har i vår psalm-
bok, den s.k. Franciskusbönen. Denna bön 
har jag själv ofta läst som en påminnelse 
om varför jag finns på jorden och vilket 
uppdrag jag fått av vår Skapare. Jag vill nu 

lämna den vidare till vår tidnings läsare:

Herre, gör mig till ett redskap för Din fred.  
Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,  
tro där tvivlet råder,  
hopp där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse,  
där oförrätt begåtts,  
att skapa endräkt, där oenighet söndrar.  
att sprida ljus, där mörkret ruvar,  
att bringa glädje, där sorgen bor.

Mästare, hjälp mig att söka 
inte så mycket att bli tröstad som att trösta, 
inte så mycket att bli förstådd som att förstå,  
inte så mycket att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som vi får ta emot,  
genom att förlåta som vi får förlåtelse,  
genom att mista vårt liv som vi vinner det.  
Det är genom döden som vi uppstår  
till det eviga livet.

Hej månadsgivare!
Det är enkelt att betala 

via Autogiro.
e-posta: info@hearttoheart.se

eller ring 013-12 46 11 för blankett Plusgiro 90 07 85-7


